
L.P. RODZAJ KREDYTU LUB POŻYCZKI
OKRES 

KREDYTOWANIA

OGÓLNE ARiMR KLIENT

1
kredyty klęskowe inwestycyjne (K01,DK01) - dla 

nieubezpieczonych

5,21% 

WIBOR 

3M** + 

marża 3,50

2,3550% 2,8550%

2.
kredyty klęskowe inwestycyjne (K01,DK01) - dla 

ubezpieczonych

5,21% 

WIBOR 

3M** + 

marża 3,50

4,7100% 0,5000%

3.
klęskowy obrotowy (K02,DK02) - dla  

ubezpieczonych

5,21% 

WIBOR 

3M** + 

marża 3,50

4,7100% 0,5000%

4.
klęskowy obrotowy (K02,DK02) - dla 

nieubezpieczonych 

5,21% 

WIBOR 

3M** + 

marża 3,50

2,3550% 2,8550%

5. kredyty inwestycyjne RR,Z, PR

4,21%  

WIBOR 

3M** + 

marża 2,50

1,2100% 3,0000%

1. klęskowy obrotowy: nKL01, nKL02 ubezpieczeni 0,8250% 0,0000% 0,8250%

2. klęskowy obrotowy: nKL01, nKL02 nieubezpieczeni 0,8250% 0,0000% 0,8250%

4.

udzielany od dnia 15 listopada 2010 r. - na 

realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału ( CSK )

powyżej 60 m-cy 

do 120 m-cy
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3.

udzielone od dnia 18.09.2012 r.  do 31.12.2014 r.

0,8250% 0,0000% 0,8250%

WIBOR 3M* + marża

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW w BANKU SPÓŁDZIELCZYM                             

w WOŁCZYNIE

według stanu na dzień  09.04.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU 

ROCZNYM

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR

udzielane od dnia  08 sierpnia 2018 r.

Inwestycyjny podstawowy-nIP, Branżowy program rozwoju wspólnego

użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych-nBR10, Branżowy program

restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce-nBR13 , 

Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego,

chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce-nBR14, Branżowy

program mleczarstwa-nBR15, Na urządzanie gospodarstw rolnych-nMR , 

Na urzadzanie gospodarstw rodzinnych-nGR, Na realizację inwestycji w

rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub

udziałów przez grupy producentów rolnych-nGP, Na inwestycje w

zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie-nNT



1. w rachunku bieżącym i rewolwingowy do 12 m-cy

2.
w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką na 

użytkach rolnych
do 60 m-cy

3. obrotowy do 36 m-cy

do 36 m-cy

pow. 36 m-cy

5. Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych do 180 m-cy włącznie 4,63%

6.
„OBROTOWY NAWOZOWY” na zakup 

rzeczowych środków do produkcji rolnej
do 12 m-cy 5,21%

1. w rachunku bieżącym i rewolwingowy 12 m-cy

2. obrotowy 36 m-cy

3. płatniczy do 30 dni

36 m-cy

pow. 36 m-cy

1. MasterCard Busines
do 48 m-cy 

włącznie
8,00% zmienne

do 12 m-cy

powyżej 12 m-cy, 

do 36 m-cy 

włacznie

pow. 36 m-cy

WIBOR 3M* + marża

WIBOR 3M* + marża

4.

WIBOR 3M* + marża

WIBOR 3M* + marża

WIBOR 3M* + marża od 4,50p% do 6,50p%

2,5 stopy redyskonta weksli NBP + marża 

3,25 p.%

KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

1,65 stopy redyskonta weksli NBP                         

+ marża w wys.4,30 p.%

WIBOR 3M* + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WIBOR 3M* + marża

KREDYTY POMOSTOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 

1.            „UNIJNY SGB”

KARTY KREDYTOWE

inwestycyjny, w tym na finansowanie 

przedsięwzięć w zakresie termomodrnicacji i 

remontów

WIBOR 3M* + marża

WIBOR 3M* + marża

WIBOR 3M* + marża
inwestycyjny na pozostałe cele

WIBOR 3M* + marża

4.

WIBOR 3M* + marża od 6,50p% do 8,50p%

WIBOR 3M* + marża od 5,50p% do 7,50p%



do 36 m-cy 

włącznie

powyzej 36 m-cy, 

do 60 m-cy 

włącznie

pow. 60 m-cy

4.

WIBOR 3M* + marża 4,50p%

na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 

wspólnot mieszkaniowych

WIBOR 3M* + marża 4,00p%

Stopa referencyjna WIBOR 3M** – wysokość oprocentowania ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 

3 miesięcy. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów, objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania, stosuje się stopę 

referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, 

która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 

roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. 

Stawka WIBOR 3M* - stopa bazowa, ulegająca zmianie w cyklach miesięcznych, liczona  jako średnia arytmetyczna ostatnich 5 

kwotowań WIBOR-u 3M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który odsetki są naliczane 

inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych2.

POZOSTAŁE KREDYTY

WIBOR 3M* + marża 6,00p%1.
do 84 m-cy 

włącznie

WIBOR 3M* + marża 3,50p%

12,00%Kredyt przeterminowany


